НАРЕДБА
За провеждане на купа „Сливен“ 2018
С любезното съдействие на Община Котел и Туристическо дружество
„Сините камъни“ Сливен

1.Време и място
гр. Котел
17-19 август 2018 год. (петък-неделя)

2.Програма

Първи ден -17 Август 2018 (Петък)
спринт парк „Изворите“
Втори ден -18 Август 2018 (Събота)
средна дистанция и забавни игри с
елементи на ориентиране
Трети ден -19 Август 2018 (Неделя)
средна дистанция

3.Вид, клас и възрастови групи
Дневни индивидуални стартове, клас „Б“, със следните възрастови групи:
Жени - 10, 12, 14, 16, 18, 21E, 21А, 35,40, 45, 50,55
Мъже - 10, 12, 14, 16, 18, 21E, 21А, 35, 40, 45, 50, 55, 60,65
OPEN къс , OPEN дълъг
При по-малко от 3 участника във възрастова група ,организаторите запазват
правото да прехвърлят състезателите в по-горна възрастова група.
Ще се използва електронната система за отчитане СПОРТ ИДЕНТ.

4.Заявки и документи
Поименни заявки за участие в състезанието се приемат до 13.08.2018г 23:59. на
сайта на БФО. За наем на чип се заплаща според тарифата на БФО. За загубен нает
чип се заплаща според тарифата на БФО.

5.Стартови такси
Ще се събират по броя на заявените състезатели, при следните условия:
М/Ж 10, 12, 14 - без стартова такса
М/Ж -16,65 - спринт - 5лв., средна -6лв.(три старта - 15лв.)
всички останали - спринт - 6лв., средна -8лв.(три старта - 20лв.)
За останалите забавни стартове таксите ще бъдат уточнени в бюлетина.

6.Право на участие
Допускат се неограничен брой състезатели представили в секретариата
медицински преглед.
Всички състезатели участват на собствена отговорност.

7.Класиране и награди
Спринт – Отделно класиране
Купа „СЛИВЕН”- Комплексно класиране от втори и трети ден

8. Настаняване
Палатков лагер в местност „Чукарите“ GPS: 42.883791, 26.434772

Забележка !Датите на състезанието съвпадат със събора в Жеравна и повечето
места за нощувка в къщи за гости и хотели вече са резервирани.
Допълнителна информация за дължините на маршрутите и особеностите на терена
ще бъде изнесена в Бюлетин No.1.
Телефон за връзка с организаторите: 0887206104 – Радостин Димитров
Организаторите си запазват правото на промени по програмата за провеждането на
стартовете!

